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Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Protokół z jedenastego posiedzenia 

Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji 

w dniu 1 marca 2018 roku 

 

Obecni: 

o Cecylia Bucikiewicz, Agnieszka Buczyńska, Izabela Chorzelska, Joanna 
Cwojdzińska, Anna Kobiela-Kanaan, Beata Matyjaszczyk, Marcin Męczykowski, 
Andrzej Stelmasiewicz, Beata Wierzba, Żaneta Geryk; 

o Magdalena Skiba, Piotr Olech, Adrianna Jaworska, Anna Gaj-Sokołowska  
– Wydział Rozwoju Społecznego UMG; 

o Grażyna Nojek-Gren - Wydział Programów Rozwojowych UMG; 
o Paulina Dziekan, Barbara Mejsner – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku; 
o Małgorzata Sinica – Związek Harcerstwa Polskiego, Rada Działalności Pożytku 

Publicznego V kadencji. 
Nieobecni:  

o Katarzyna Drozd-Wiśniewska (NU), Barbara Frydrych (NU), Mateusz Hoppe (NU), 
Tomasz Janikowski (NU) Piotr Kryszewski (NU), Jarosław Marciszewski (NU), 
Grzegorz Szczuka (NU). 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie uczestników i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z X posiedzenia GRDPP w dniu 1 lutego 2018 roku. 

3. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

przyjęcia i ogłoszenia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego pt. „Utworzenie i modernizacja małego placu 

zabaw na terenie Miasta Gdańska”, określonego w „Programie współpracy Miasta 

Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”, przyjętym Uchwałą  

nr XLIV/1222/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.10.2017r. 

4. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu wyłonienia 

pośrednika w projekcie „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania  

4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

5. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami. 

6. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie 

współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” przez 
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podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku. 

7. Sprawy wniesione. 

 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.1. 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10:15, zebranych powitała Izabela Chorzelska. 

Sprawy wniesione: 

1. Opiniowanie projektu zarządzenia PMG w sprawie ogłoszenia konkursu ofert 

na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023  

2. Przekazanie przez panią Małgorzatę Sinicę ze Związku Harcerstwa Polskiego 

informacji na temat planowanych zmian w prawie i związanych z tym 

konsekwencji dla organizacji pozarządowych. 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek obrad posiedzenia  

z wprowadzonymi zmianami. 

 

Beata Matyjaszczyk i Izabela Chorzelska podziękowały Barbarze Mejsner za Jej 

zaangażowanie i dotychczasową pracę na stanowisku sekretarza Rady. Barbara 

Mejsner również podziękowała zebranym za wspólną pracę w ramach Rady. Izabela 

Chorzelska poinformowała, że do czasu zatrudnienia nowego pracownika  

na stanowisko Barbary Mejsner funkcję sekretarza Rady w zastępstwie będzie pełnić 

pani Anna Gaj-Sokołowska z Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych 

WRS. 

 

Ad.2. 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół z X posiedzenia GRDPP w dniu  

1 lutego 2018 roku.  

 

Ad.3. 

Grażyna Nojek-Gren z Wydziału Programów Rozwojowych przedstawiła projekt 

zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia i przyjęcia 

szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego pt. „Utworzenie i modernizacja małego placu zabaw na terenie Miasta 

Gdańska”, określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2018”, przyjętym Uchwałą nr XLIV/1222/17 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 26.10.2017r. Poinformowała zebranych, że konkurs zostanie 

przeprowadzony w formie papierowej a nie za pośrednictwem systemu witkac.pl.  

Zgłoszone uwagi do projektu Zarządzenia: 

a) skorygowanie adresu strony bip.gdansk.pl 
b) dodanie zapisu: „Modernizacja istniejącego placu zabaw obejmuje zakup 

dodatkowego urządzenia zabawowego, a także wymianę wyeksploatowanego 
urządzenia” 
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c) wykreślenie zdania: „Brak wkładu osobowego będzie podstawą do odrzucenia 
oferty z powodu niezgodności ze szczegółowymi warunkami konkursu” 

d) dodanie informacji: „Urządzenie winno posiadać certyfikat o przeznaczeniu 
urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych” 

e) zaproponowano zmianę punktacji wartości merytorycznej oferty oraz dodanie 
zapisu: „Ocena sposobu zagospodarowania placu zabaw pod względem 
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania placu zabaw, a także ocena jego 
atrakcyjności pod względem rekreacji” 

f) dodanie w punkcie „Dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Miasta 
Gdańska tj. rzetelności, terminowość rozliczenia dotacji” zapisu: „w oparciu 
o opinię Wydziału Programów Rozwojowych i Wydziału Rozwoju Społecznego” 

g) we wzorze oferty w pkt. 2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania 
zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania (w 
tym: wskazać odbiorców z podziałem na grupy wiekowe: grupa – do 6 lat, II 
grupa – 6-12 lat, III grupa- powyżej 12 lat; dodanie zapisu:  
„a także uzasadnienie miejsca lokalizacji placu zabaw w wskazanej dzielnicy 
Miasta Gdańska”) 

h) w pkt. 8. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2018 dodanie zapisu: 
„Inne koszty merytoryczne oferenta związane z realizacją zadania”. 
 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt Zarządzenia  

z uwzględnieniem zgłoszonych uwag oraz poprosili o przesłanie drogą mailową 

kompletu materiałów w wersji edytowalnej z uwzględnionymi poprawkami przed 

formalnym terminem ogłoszenia konkursu. 

Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7.1. 

Piotr Olech – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego przedstawił projekt 

zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na 

realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023. 

Poinformował zebranych o tym, że aby konkurs mógł być przeprowadzony  

za pośrednictwem systemu witkac.pl. system musi zostać dostosowany do wymogów 

konkursów, prowadzonych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym  

i obecnie trwają prace techniczne z tym związane. Następnie przedstawił cztery 

obszary tematyczne programu oraz planowany kalendarz konkursu. 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt Zarządzenia. 

Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4. 

Marcin Męczykowski przedstawił projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa  

w celu wyłonienia pośrednika w projekcie „Zadłużeni w obligacjach” w ramach 

Działania 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne  

i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 – 2020.  



Strona 4 z 6 

Zgłoszona przez Beatę Matyjaszczyk uwaga do projektu Zarządzenia dotyczyła 

zmiany zapisu w pkt. 4 (XI. Kryteria oceny ofert): „doświadczenie  

w realizacji projektów o podobnym charakterze” - zamiany określenia „projektów” 

na słowo „działań”. 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt Zarządzenia  

z uwzględnieniem zgłoszonej uwagi. 

Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5. 

Marcin Męczykowski przedstawił projekt uchwały oraz projekt zarządzenia 

Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób  

z niepełnosprawnościami. 

Poinformował zebranych, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Gdańską 

Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2018 

roku. 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały  

po uwzględnieniu zgłoszonej uwagi tj. usunięcia zapisu w paragrafie nr 2 „wykonanie 

uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska”. 

Zgłoszone uwagi do projektu Zarządzenia: 

a) dodanie w pkt. 4 informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

b) dodanie w karcie oceny informacji o tym, że premiowane będą zadania 

długofalowe 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt Zarządzenia  

z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. 

Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6. 

Magdalena Skiba przedstawiła projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  

w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych  

w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 

2018” przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych  

i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. 

Poinformowała zebranych o wprowadzonych zmianach w zadaniu nr 18 „Działalność 

na rzecz integracji cudzoziemców” - dodaniu do jego zakresu zapisu: „Objęcie 

kompleksowym wsparciem osób i rodzin cudzoziemców w sytuacjach kryzysowych” 

oraz w punkcie: „Wsparcie osób i rodzin cudzoziemców zagrożonych skrajnym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym społeczności Romów migrujących  

z wykorzystaniem m.in. metody streetworkingu” dodanie na końcu zapisu „i pracy  

w środowisku szkolnym”. Przedstawiła również ustalony harmonogram konkursu. 
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Do projektu zarządzenia w zakresie zadania nr 20 „Działalność organizacji 

wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje” zostały 

zgłoszone następujące uwagi: 

a) dopisanie konsultacji w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), 

b) dopisanie poradnictwa ogólnoprawnego w różnych aspektach funkcjonowania 

organizacji pozarządowych. 

 

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt Zarządzenia  

z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. 

Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7.2. 

Małgorzata Sinica przekazała informacje bieżące, związane z funkcjonowaniem 

sektora pozarządowego w Polsce: 

a) jest nowy regulamin Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (został pozytywnie 

zaopiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego), 

b) operatorem FIO będzie Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego, 

c) obecnie trwa nabór na ekspertów FIO, 

d) ustawa o jawności życia publicznego, 

e) ustawa o zbiórkach publicznych – kluczowa planowana zmiana dotyczy 

wyrażania zgody i możliwości jej cofnięcia zamiast obecnego zgłaszania 

zbiórki publicznej, 

f) ustawa o usługach turystycznych i związane z tym prowadzenie działalności 

odpłatnej przez organizacje pozarządowe, 

g) Rada Dialogu Społecznego. 

 

Beata Matyjaszczyk zaproponowała przekazanie przedstawionych kwestii  

na specjalnym spotkaniu informacyjnym dla gdańskich organizacji pozarządowych, 

członkowie Rady poparli ten pomysł i ustalono wstępny termin - 21 marca o godz. 

16:00, miejsce spotkania zostanie uzgodnione po sprawdzeniu dostępności sal. 

Zaproszenie zostanie wysłane przez urzędową bazę organizacji pozarządowych. 

 

Ostatni punkt posiedzenia stanowił temat wniesiony przez panią Annę Kobielę-

Kanaan, dotyczący przestrzegania zasady przesyłania drogą mailową do Rady 

zaopiniowanych materiałów po uwzględnieniu uwag, zgłaszanych podczas posiedzeń 

Rady. 

Pani Anna Kobiela-Kanaan zapytała również o możliwość zgłaszania uwag  

do zapisów szczegółowych warunków konkursów przez GRDPP po formalnym terminie 

ogłoszenia konkursów. Sprawa dotyczyła punktacji w zadaniu „Animacja społeczności 

lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych”  

w konkursie ogłoszonym ostatnio przez Biuro Rozwoju Gdańska. Zebrani rozważali 
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wystosowanie formalnego stanowiska Rady w tej sprawie do Biura Rozwoju Gdańska, 

co jednak nie zostało przyjęte. 

Posiedzenie zakończono o godz. 12:45. 

 

Termin następnego, dodatkowego posiedzenia Rady ustalono na 16 marca 2018 roku 

godz. 9:30. 

Tematem posiedzenia będzie omówienie dokumentacji konkursów regrantingowych, 

organizowanych przez wyłonionego operatora/ów. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności; 
2. Porządek obrad posiedzenia Rady; 
3. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia  

i ogłoszenia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego pt. „Utworzenie i modernizacja małego placu zabaw na 
terenie Miasta Gdańska”, określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”, przyjętym Uchwałą  
nr XLIV/1222/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.10.2017r. 

4. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia 
otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu wyłonienia pośrednika 
w projekcie „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1 Innowacje 
społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

5. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób z niepełno sprawnościami. 

6. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia  
i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy 
Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” przez podmioty 
niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku.  

7. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ogłoszenia konkursu 
ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023.  

 

Protokół, w zastępstwie Sekretarz Rady, sporządziła: 

/ - /   Anna Gaj-Sokołowska 
 

                     Współprzewodnicząca 
Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 
                / - /    Izabela Chorzelska 


